
 
 
 
 
 
 

 28/01/2022                   לכבוד

 כ"ה בשבט, תשפ"ב                 פרופ' נחמן אש

      מנכ"ל משרד הבריאות

 לשמור על בריאות הילדים הנדון: 

מערכת והאחראי עבור  אנו, רופאי בריאות הציבור, מברכים על המתווה החדש  

המתווה נשען על היגיון   .בריאות הילדיםהחינוך, אשר צפוי לשמור טוב יותר על  

וידי  .  וראייה רחבה של בריאות הציבור  אפידמיולוגי ידיך  אנו מבקשים לחזק את 

 אנשי המקצוע במשרד הבריאות.

  הפוגע בתחושת הביטחון של המורים, ההורים והילדים לעומתי  אנו מצרים על השיח ה

הלאומיו שאננות,  בחוסן  ומניעת  הזהירות  בצד  ממצאים  .  גם  לתקשר    מרגיעים יש 

ולא רק שליליים  לילדים מהדבקה בקורונה, את  :וחיוביים  לשקף את הסיכון הנמוך 

ואת יעילות החיסונים למניעת תחלואה קשה שיעור הקטלניות הנמוך מזן האומיקרון  

ן מוגבר לאשפוזים  אין ראיות לסיכו חשוב להנגיש את הנתונים המדעיים:  ותמותה.

 בקרב עובדי הוראה ואין ראיות לסיכון מוגבר לילדים כאשר מערכת החינוך פתוחה. 

יש להתמקד באמצעים    אנו תומכים אפידמיולוגיה.  על  בקבלת החלטות המבוססת 

יש להמשיך   יעילים: התחסנות, בידוד חולים, אוורור והתנהגות זהירה, כולל מסכות.

התחסנות כנגד קורונה באמצעים חיוביים תוך שיעור ה  אקטיביים להעלאתמאמצים  ב

ותמותה.   צמוד את   הדגשת ההגנה מפני תחלואה קשה  באופן  לנטר  יש להמשיך 

לחזק את מערך ראוי  , ולשנותם במידת הצורך. בכל שלב  התחלואה והשפעת הצעדים

 .  לטווח ארוך הטיפול בבתי החולים ובקהילה

נכון  ולכן  ש מאומתים רבים שאינם מזוהים,  כאשר יברמת התחלואה הגבוהה כרגע,  

ועם בדיקה שליליתלהפסיק  בעת הזאת  היה   . חובתנו בידוד מגעים ללא תסמינים 

נזק  בהם  יש  אבל  תועלת  בהם  שאין  בריאים  ילדים  של  מבידודים  להימנע  היתה 

 לבריאותם הגופנית והנפשית של הילדים. 

חולים, עם שכבת הגנה נוספת המתווה החדש מתמקד בצדק בבידוד יעיל של ילדים 

אקונומי  -ובמיוחד בפריפריה ולשכבות במצב סוציו  של בדיקות סיקור, אותן יש להנגיש

אנו ממליצים לחזק את הסיוע לא רק בצעד הנכון של חלוקת בדיקות ביתיות   .נמוך

 אלא גם לאפשר התארגנויות מקומיות לביצוע בדיקות במוסדות החינוך או סמוך להם. 



 
 
 
 
 
 

 

כולל ציוד מיגון  לילדים ומורים בסיכון גבוה לקורונה  ופתרונות  מענה מותאם    יש לתת

מצב משופר.   ושיפור  ניתן  כאשר  בחוץ  למידה  לעודד  יש  החדש  למתווה  במקביל 

האוורור במערכת החינוך. חשוב לעבוד יחד עם משרד החינוך ולוודא כי ניתן מענה 

 , בידוד או הימנעות.  רגשי וחינוכי לילדים הנמצאים בביתם בגלל תחלואה

נדרשת מדידה וחתירה לשיפור של היבטי בריאות אחרים הנפגעים במשבר הקורונה, 

יש צורך בהפקת הלקחים והשקעה בבריאות מעבר לתחלואה הקשורה בקורונה.  

ברשויות המקומיות, מינוי ממוני בריאות סטטוטוריות : הקמת יחידות בריאות הציבור

והניטור   הציבור  בריאות  למערך  מקצועי  אדם  כוח  גיוס  החינוך,  במערכת  קבועים 

 האפידמיולוגי והפיכת תקנים זמניים לקבועים.  

יש  עבורם  בית,  בני  שהם  למגעים  נפרדות  הנחיות  החדש  במתווה  לחדד  יש 

 בבדיקה יומית והצהרת בריאות. התניית יציאה מבידוד בידוד או להחמיר על ידי 

דרך להכיר בבדיקה ביתית חיובית, ללא צורך בסיכון המיותר בדחיפות  יש למצוא  

 בהגעה לבדיקת אנטיגן מוסדית.  

המאתגרת.   במציאות  שניתן  ככל  ואיזון,  יציבות  ולמורים  להורים  לילדים,  מגיעים 

בכל   בריאות  מתאמי  בעזרת  המוסדות  למנהלים  תפעולית  תאפשר גמישות  מוסד 

   פתרונות מקומיים.

במדיניות מחוץ למערכת החינוך גם    ייםהשינויים האפידמיולוגיים מצדיקים שינו 

 ואנו נשמח להיות שותפים לדיונים בנושא.  

 בברכת בריאות,

 ועד איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

 העתק:

 מר נפתלי בנט, ראש הממשלה 

 שרת החינוךביטון, -גב' יפעת שאשא

  שר הבריאותמר ניצן הורוביץ, 

 פרופ' סלמאן זרקא, ממונה הקורונה

 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור 


